บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์ สินของบริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จากัด
ทรัพย์ สินที่มีการประเมินราคา

ที่ดินว่ำงเปล่ำ โฉนดที่ดินเลขที่ 6324, 6480 (เฉพำะบำงส่วน), 6481, 17647
(เฉพำะบำงส่วน), 17648 (เฉพำะบำงส่วน) เนื ้อที่รวม 10 ไร่ 2 งำน 57.96
ตำรำงวำ หรื อ 4,257.96 ตำรำงวำ ซึ่งตังอยู
้ ่ที่ตำบลบ่อผุด อำเภอเกำะสมุย
จังหวัดสุรำษฎร์ ธำนี

ราคาประเมินทรัพย์ สิน

ตำรำงวำละ 80,000 บำท คิดเป็ นเงินรวมทังสิ
้ ้น 340,636,800 บำท ซึ่งเป็ นกำร
ประเมินโดยวิธีเปรี ยบเทียบตำมรำคำตลำด (Market Approach)

บริษัทผู้ประเมินราคาทรัพย์ สิน

บริ ษัท ไทยประเมิ น รำคำ ลิน น์ ฟิ ลลิปส์ จ ำกัด ซึ่งเป็ นบริ ษั ทประเมิน มูลค่ำ
ทรัพย์สนิ ในตลำดทุนที่อยู่ในบัญชีรำยชื่อที่ สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ให้
ควำมเห็นชอบ

ผู้ ประเมิ น หลั ก และผู้ มี อ านาจลง ผู้ประเมินหลัก: นำยวิรัช ไตรธนำวัฒน์, วฒ.018
นามแทน
ผู้มีอำนำจลงนำมแทน: นำยพนิต สมบัติบริ บรู ณ์ (ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยประเมิน
รำคำ บริ ษัท ไทยประเมินรำคำ ลินน์ ฟิ ลลิปส์ จำกัด)
วัตถุประสงค์ การประเมินราคา

เพื่อยื่นประกอบกำรเข้ ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

วั น ที่ ใ นรายงานการประเมิ น ราคา 19 ธันวำคม พ.ศ.2556
ทรัพย์ สิน

เอกสำรแนบ 5 หน้ ำที่ 1

บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์ สินของอาคารโรงแรม โนโวเทล กรุ งเทพ แพลทินัม ประตูนา้
ทรัพย์ สินที่มีการประเมินราคา

ที่ดินพร้ อมสิง่ ปลูกสร้ ำง ซึง่ ตังอยู
้ ่ที่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญำไท (ประแจจีน)
เขตรำชเทวี (ดุสติ ) กรุงเทพมหำนคร ซึง่ ประกอบด้ วย
1) ที่ดิน โฉนดที่ดินเลขที่ 1041 และ 5867 เนื ้อที่รวม 2 ไร่ 2 งำน 11.2 ตำรำง
วำ หรื อ 1,011.2 ตำรำงวำ
2) อำคำรโรงแรม โนโวเทล กรุ งเทพ แพลทินมั ประตูน ้ำ สูง 25 ชัน้ และชันใต้
้
ดิน 4 ชัน้

ราคาประเมินทรัพย์ สิน

3,320,000,000 บำท ซึง่ เป็ นกำรประเมินมูลค่ำโดยใช้ วิธีรำยได้
(Income Approach)

บริษัทผู้ประเมินราคาทรัพย์ สิน

บริ ษัท ไทยประเมิ น รำคำ ลิน น์ ฟิ ลลิปส์ จ ำกัด ซึ่งเป็ นบริ ษั ทประเมิน มูลค่ำ
ทรัพย์สนิ ในตลำดทุนที่อยู่ในบัญชีรำยชื่อที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ให้
ควำมเห็นชอบ

ผู้ ประเมิ น หลั ก และผู้ มี อ านาจลง ผู้ประเมินหลัก: นำยวิรัช ไตรธนำวัฒน์, วฒ.018
นามแทน
ผู้มีอำนำจลงนำมแทน: นำยพนิต สมบัติบริ บรู ณ์ (ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยประเมิน
รำคำ บริ ษัท ไทยประเมินรำคำ ลินน์ ฟิ ลลิปส์ จำกัด)
วัตถุประสงค์ การประเมินราคา

เพื่อขอทรำบมูลค่ำทรัพย์สนิ

วั น ที่ ใ นรายงานการประเมิ น ราคา 30 ธันวำคม พ.ศ.2556
ทรัพย์ สิน

เอกสำรแนบ 5 หน้ ำที่ 2

บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินราคาทรั พย์ สินของอาคารชุดเดอะแพลทินัม แฟชั่นมอลล์ หนั งสือกรรมสิทธิ์
ห้ องชุ ด จานวน 920 ฉบับ เนื อ้ ที่ 18,459.26 ตารางเมตร ถนนพญาไท (ประแจจีน ) เขตราชเทวี (ดุ สิต )
กรุ งเทพมหานคร
ทรัพย์ สินที่มีการประเมินราคา

ห้ องชุดส่วนพำณิ ชยกรรม ซึ่งตังอยู
้ ่ในอำคำรชุดเดอะแพลทินมั แฟชั่นมอลล์
เลขที่ 222 แขวงถนนเพชรบุรี (ประแจจีน) ถนนพญำไท (ประแจจีน) เขตรำชเทวี
(ดุสติ ) กรุงเทพมหำนคร โดยมีหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด จำนวน 920 ฉบับ ชันที
้ ่
1-11 มีเนื ้อที่รวม 18,477 ตำรำงเมตร โดยมีหนังสือกรรมสิทธิ์ ห้องชุดเลขที่
222/490 เนื ้อที่ 17.74 ตำรำงเมตร เป็ นทำงเชื่อมอำคำร (Skywalk) ไม่มีกำร
ประเมินรำคำ คงเหลือเนื ้อที่ประเมินรำคำ 18,459.26 ตำรำงเมตร

ราคาประเมินทรัพย์ สิน

6,877,000,000
บำท ซึ่ ง เป็ นกำรประเมิ น มู ล ค่ ำ โดยใช้ วิ ธี รำยได้
(Income Approach)

บริษัทผู้ประเมินราคาทรัพย์ สิน

บริ ษัท ไทยประเมิ น รำคำ ลิน น์ ฟิ ลลิปส์ จ ำกัด ซึ่งเป็ นบริ ษั ทประเมิน มูลค่ำ
ทรัพย์สนิ ในตลำดทุนที่อยู่ในบัญชีรำยชื่อที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ให้
ควำมเห็นชอบ

ผู้ ประเมิ น หลั ก และผู้ มี อ านาจลง ผู้ประเมินหลัก: นำยวิรัช ไตรธนำวัฒน์, วฒ.018 (กรรมกำร, ผู้อำนวยกำรฝ่ ำย
นามแทน
ประเมินรำคำ และผู้มีอำนำจลงนำมแทน)
วัตถุประสงค์ การประเมินราคา

เพื่อขอทรำบมูลค่ำทรัพย์สนิ

วั น ที่ ใ นรายงานการประเมิ น ราคา 30 ธันวำคม พ.ศ.2556
ทรัพย์ สิน

เอกสำรแนบ 5 หน้ ำที่ 3

บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินมูลค่ ายุติธรรมตามสัญญาเช่ าที่ดินและสิ่งปลูกสร้ างของโครงการ เดอะ วอร์ ฟ สมุย
ทรัพย์ สินที่มีการประเมินราคา

พื ้นที่เช่ำของโครงกำร เดอะ วอร์ ฟ สมุย ซึง่ ประกอบด้ วยทรัพย์สนิ อันได้ แก่
1) ที่ดินจำนวน 9 โฉนด เนื ้อที่รวม 11 ไร่ 3 งำน 25.9 ตำรำงวำ
2) อำคำร้ ำนค้ ำ จำนวน 13 อำคำร คิดเป็ นพืน้ ที่เช่ำประมำณ 5,493
ตำรำงเมตร

ราคาประเมินทรัพย์ สิน

มูลค่ำปั จจุบนั ของค่ำเช่ำ 10 ปี เป็ นเงิน 220,000,000 บำท หรื อคิดเป็ นค่ำเช่ำ
ต่อปี เป็ นเงิ น 38,940,000 บำท ซึ่งเป็ นกำรประเมินมูลค่ำโดยใช้ วิธีรำยได้
(Income Approach)

บริษัทผู้ประเมินราคาทรัพย์ สิน

บริ ษัท ไทยประเมิ น รำคำ ลิน น์ ฟิ ลลิปส์ จ ำกัด ซึ่งเป็ นบริ ษั ทประเมิน มูลค่ำ
ทรัพย์สนิ ในตลำดทุนที่อยู่ในบัญชีรำยชื่อที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ให้
ควำมเห็นชอบ

ผู้ ประเมิ น หลั ก และผู้ มี อ านาจลง ผู้ประเมินหลัก: นำยวิรัช ไตรธนำวัฒน์, วฒ.018
นามแทน
ผู้สำรวจและประเมินมูลค่ำ: นำยรัตภูมิ คงแสงไชย, วส.712 และนำงสำวอัญชลี
โตกระแสร์ , วฒ.017 ซึ่งเป็ นผู้สำรวจและประเมิน
มูลค่ำ
วัตถุประสงค์ การประเมินราคา

เพื่อขอทรำบมูลค่ำยุติธรรมตำมสัญญำเช่ำที่ดินและสิ่งปลูกสร้ ำง (โดยรำยงำน
สำมำรถใช้ เพื่อวัตถุประสงค์สำธำรณะ)

วั น ที่ ใ นรายงานการประเมิ น ราคา 4 กรกฏำคม พ.ศ.2557
ทรัพย์ สิน
สรุ ปสมมติฐานที่สาคัญที่ผ้ ูประเมินราคาทรั พย์ สินใช้ ประเมินมูลค่ าสิทธิการเช่ าของโครงการเดอะ วอร์ ฟ สมุย
และความเห็นของบริษัทฯและที่ปรึกษาทางการเงิน
สมมติฐาน
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินและบริษัทฯ
1. ระยะเวลำของกำรเช่ ำ บริ หำรโครงกำรเป็ น ระยะเวลำกำรเช่ำบริ หำรดังกล่ำวเป็ นไปตำมเจตนำรมณ์ ของ
ระยะเวลำกำรเช่ำรวมทังสิ
้ ้นนำน 10 ปี *
หนังสือสัญญำเช่ำบริ หำรที่จดั ทำขึ ้นระหว่ำงบริ ษัทฯและบริ ษัท
เดอะ วอร์ ฟ สมุย พลำซ่ำ จำกัด (ซึ่งเป็ นผู้ปล่อยเช่ำโครงกำร)
ฉบับลงวันที่ 29 ตุลำคม พ.ศ.2557
2. พื ้นที่ให้ เช่ำรวมเท่ำกับ 5,493 ตำรำงเมตร
เป็ นตั ว เลขที่ ต รงกั บ สมมติ ฐ ำนที่ บ ริ ษั ท ฯใช้ ในกำรจั ด ท ำ
ประมำณกำรทำงกำรเงินเพื่อประเมินควำมเหมำะสมในกำร
เข้ ำลงทุนในโครงกำร โดยตัวเลขดังกล่ำวได้ รับกำรยืนยันควำม
สมเหตุสมผลจำกฝ่ ำยพัฒนำโครงกำรของบริ ษัทฯ

เอกสำรแนบ 5 หน้ ำที่ 4

บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

สมมติฐาน
3. อัตรำกำรเช่ำพื ้นที่ (Occupancy Rate) ตลอดอำยุ
กำรเช่ำบริ หำรโครงกำรเป็ นดังต่อไปนี ้
ปี ที่ 1-2: 85%
ปี ที่ 3-4: 90%
ปี ที่ 5-10: 95%

4. อัตรำค่ำเช่ำพื ้นที่เมื่อเปิ ดโครงกำรอยู่ที่ 690 บำท/
ตำรำงเมตร/เดือน และปรับเพิ่มเฉลี่ยร้ อยละ 4 ต่อ
ปี โดยเริ่ มตังแต่
้ ปีที่ 3 เป็ นต้ นไป

5. รำยได้ ค่ำส่วนกลำงมีอตั รำเฉลี่ยอยู่ที่ 200 บำท/
ตำรำงเมตร/เดื อ น โดยรำยได้ ค่ ำ ส่ว นกลำงจะ
เพิ่มขึ ้นโดยเฉลี่ยร้ อยละ 4 ต่อปี ตังแต่
้ ปีที่ 3 เป็ น
ต้ นไป
6. รำยได้ อื่นๆคิดเป็ นร้ อยละ 1 ของรำยได้ ค่ำเช่ำและ
รำยได้ คำ่ ส่วนกลำงในแต่ละปี
7. ค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำยคิดเป็ นร้ อยละ 5 ของรำยได้
รวมในแต่ละปี ตลอดอำยุสัญญำเช่ ำ รวมทัง้ สิ น้
นำน 10 ปี
8. ค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริ หำรคิดเป็ นร้ อยละ 20 ของ
รำยได้ รวมในแต่ละปี ตลอดอำยุสญ
ั ญำเช่ำ รวม
ทังสิ
้ ้นนำน 10 ปี
9. ค่ำใช้ จ่ำยในกำรซ่อมแซม บำรุ งรักษำ รวมถึงค่ำ
เบีย้ ประกันภัย รวมกันคิดเป็ นร้ อยละ 3.5 ของ
รำยได้ รวมในแต่ละปี ตลอดอำยุสญ
ั ญำเช่ำ รวม

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินและบริษัทฯ
อัตรำกำรเช่ำพื ้นที่ (Occupancy Rate) ในปี ที่ 1 และ 2 ซึ่ง
เท่ำกับ 85% มีควำมสมเหตุสมผล โดยอ้ ำงอิงจำกสัดส่วนพื ้นที่
ที่มีกำรเข้ ำทำสัญญำแล้ ว ประมำณ 80% ณ วันที่ 31 ตุลำคม
พ.ศ.2557 โดยฝ่ ำยกำรตลำดของ บริ ษัทฯคำดว่ำจะสำมำรถ
จัดหำผู้เช่ำเพิ่มเติมได้ ถึงระดับ 85% ก่อนเปิ ดโครงกำร สำหรับ
อัตรำกำรเช่ำพื ้นที่ที่เพิ่มเป็ น 90% ในปี ที่ 3 และ 95% ตังแต่
้ ปีที่
5 เป็ นต้ นไป ถือว่ำมีควำมสมเหตุสมผลเมื่อพิจำรณำเทียบกับ
อัต รำกำรเช่ ำ พื น้ ที่ (Occupancy Rate) ของโครงกำร
อสัง หำริ ม ทรั พย์ เ พื่ อ กำรพำณิ ช ย์ ที่ บ ริ ษั ท ฯด ำเนิ น กำรอยู่ใ น
ปั จจุบนั (โครงกำร The Platinum Fashion Mall) ซึ่งมีอตั รำ
กำรเช่ำ 99%
อัตรำค่ำเช่ำเฉลี่ยที่ 690 บำท/ตำรำงเมตร/เดือน อ้ ำงอิงจำก
อัตรำค่ำเช่ำเฉลี่ยที่บริ ษัทฯได้ เข้ ำทำสัญญำเช่ำกับผู้เช่ำรำย
ต่ำงๆ โดยในช่วง 2 ปี แรกไม่ได้ มีกำรปรับเพิ่มขึ ้นค่ำเช่ำเฉลี่ยแต่
อย่ำงใด เพรำะบริ ษัทฯต้ องกำรสร้ ำงแรงจูงใจให้ มีคนมำเช่ำ
พื ้นที่ภำยในโครงกำรเพื่อทำธุรกิจ โดยค่ำเช่ำเฉลีย่ ที่เพิ่มขึ ้นร้ อย
ละ 4 ต่อปี ตังแต่
้ ปีที่ 3 เป็ นต้ นไป ไม่สงู เกินไป เมื่อเทียบกับ
อัตรำกำรเติบโตของค่ำเช่ำที่บริ ษัทฯสำมำรถเรี ยกเก็บได้ จำก
โครงกำรในปั จจุบนั ของบริ ษัทฯ
เป็ นไปตำมสัญญำเช่ำที่บริ ษัทฯเรี ยกเก็บจำกผู้เช่ำ โดยอัตรำ
กำรเติบโตโดยเฉลี่ยของรำยได้ ค่ำส่วนกลำงสอดคล้ องกับกำร
เพิ่มของอัตรำค่ำเช่ำพื ้นที่โดยเฉลีย่ ภำยในโครงกำร (ดูข้อ 4.)
มีควำมสมเหตุสมผลและอยูใ่ นระดับที่ไม่สงู จนเกินไปเมื่อเทียบ
กับรำยได้ คำ่ เช่ำและค่ำส่วนกลำง

ไม่มีสงิ่ ที่เป็ นเหตุให้ เชื่อว่ำไม่สมเหตุสมผล เมื่อเทียบกับ margin
โดยเฉลี่ยของอุตสำหกรรมและ margin ที่ บริ ษัทฯได้ รับจำก
โครงกำรภำยใต้ กำรบริ หำรในปั จจุบนั
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บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

สมมติฐาน

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินและบริษัทฯ

ทังสิ
้ ้นนำน 10 ปี
10. อัตรำคิดลด (Discount Rate) ที่ใช้ เท่ำกับ 12% เป็ นอัต รำที่ ส อดคล้ อ งกับ นโยบำยอัต รำผลตอบแทนขัน้ ต่ ำ
ต่อปี
(Minimum Required Rate of Return) ที่บริ ษัทฯต้ องกำรจำก
กำรลงทุนในโครงกำรอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรพำณิชย์ใดๆของ
บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย
*

ในกำรให้ ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมสมเหตุสมผลของสมมติฐำนทำงกำรเงินที่ ผ้ ปู ระเมินรำคำทรัพย์สิน ใช้ ในกำรประเมิน
มูลค่ำสิทธิกำรเช่ำของโครงกำร เดอะ วอร์ ฟ สมุย ดังที่แสดงไว้ ในตำรำงข้ ำงต้ น บริ ษัทฯและที่ปรึ กษำทำงกำรเงินพิจำรณำ
จำกสมมติฐำนที่วำ่ บริ ษัทฯได้ เข้ ำทำหนังสือสัญญำเช่ำบริ หำรโครงกำร เดอะ วอร์ ฟ สมุย เป็ นระยะเวลำกำรเช่ำรวมทังสิ
้ ้น
นำน 10 ปี เพื่อสะท้ อนถึงเจตนำรมณ์ของหนังสือสัญญำเช่ำดังกล่ำวในส่วนที่วำ่ ด้ วยระยะเวลำกำรเช่ำ ซึง่ ผู้เช่ำและผู้ให้ เช่ำ
ตกลงเข้ ำทำหนังสือสัญญำเช่ำเป็ นระยะเวลำรวมทัง้ สิ ้นนำน 10 ปี ตังแต่
้ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ.2558-31 ธันวำคม
พ.ศ.2567 (ดูสรุ ปหนังสือสัญญำเช่ำบริ หำรโครงกำร เดอะ วอร์ ฟ สมุย ที่จดั ทำระหว่ำงบริ ษัทฯในฐำนะผู้เช่ำ และบริ ษัท
เดอะ วอร์ ฟ สมุย พลำซ่ำ จำกัด ในฐำนะผู้ให้ เช่ำ ในส่วนที่วำ่ ด้ วยทรัพย์สนิ ที่ใช้ ในกำรประกอบธุรกิจ )
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